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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Sport is all over the world hot news. Gemiddeld
laten de ingezetenen van 15 jaar en ouder in dit
file gevoelige landje zich  zo'n 20 minuten per
dag laven over de zin en onzin van sport door media van diverse
pluimage. Allerhande tot op het bot uitgekauwde larie over
hitgevoelige sporten als voetbal en schaatsen laten we massaal
onze door het centrale zenuwstelsel geleide infoverwerkende
zintuigen teisteren. Betrekkelijke nieuwkomers op de sportladder
die ons normaliter geen lor in-   teresseren, zoals het in bepaalde
Haagse kringen als "Darts" bekend staande met name in kroeg en
pub te spelen spel, kunnen door toedoen van Barney the legend,
chauvinistisch als we zijn, pijlsnel rekenen op onze naar
heldenverering smachtende genen. Met bloed doorlopen bulls-eyes
verzwelgen we dan alles dat ons over die voormalige postbode
voorgeschoteld wordt.

Wat dat betreft is het met de in onze kringen intens beleefde
zwemsport als het zelfs een "luie trap" na krijgt van schalkse
zwembadbobo's hier ter plaatse, slechts ploeteren in de plomp.
Okè, ik vind het alleszins begrijpelijk dat het door fanaten
ingezonden verslag van het in de Haagse schilderswijk luid be-
jubelde buurtkampioenschap "Mens erger je niet nieuwe stijl" zelfs
de redactionele burelen van het plaatselijke sufferdje niet haalt. Het
is evenwel uiterst pijnlijk om te moeten constateren dat
wereldprestaties die bij tijd en wijle door Marcel Wouda en
kornuiten geleverd worden, vaak slechts na een vluchtige ken-
nisneming hiervan ook door sportfreaken achteloos ter zijde wordt
geschoven, in de trant van 'het is leuk, maar het streelt mijn ego
niet'! 
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In een land als het onze waar door doem scenario's over zee-
spiegelstijgingen tot 6 decimeter en meer vanuit het westen en door
enorme hoeveelheden overstromingen veroorzakende neerslag
vanuit het oosten en zuiden het water ons letterlijk naar de lippen
doet stijgen, besluiten uit bittere noodzaak zelfs allochtone mede-
landers massaal om hun kinderen de kunst van het zwemmen te
laten aanleren. Van die nood een deugd makend behoren we al
decennia lang tot de wereldtop in de roei, zeil, ka-  no, zwem en
alle overige takken van de watersport. En al deze takken van sport
moeten hier te lande tegen de stroom op constant doorknokken om
voldoende aandacht van de media en het publiek te krijgen en in
klinkklare promotie voor haar (top)    sporters vast te houden.

Marcel Wouda krijgt uiteindelijk de publiciteit waar hij op grond
van zijn prestaties recht op heeft. Het is aanmerkelijk slechter
gesteld met Edith van Dijk uit Wognum (wie is in hemelsnaam
Edith van Dijk en waar ligt Wognum?). Als tweede bes-  te
marathonzwemster ter wereld is ze in het hoogseizoen waanzinnig
populair in Zuid-Amerika waar ze de ene wereldprestatie na de
ander levert, terwijl ze in Nederland eigenlijk een volslagen
onbekende topsporter is.

Het is all in the game. Als je wacht op (h)erkenning van zowel
insiders als de buitenwacht is het beter om af te haken en je geluk
te beproeven bij de nationale kampioenschappen "Mens erger je
niet oude stijl". Als je echter om persoonlijke redenen een kick
krijgt van de zwemsport en plezier en presteren op eigen niveau
wil combineren, laat de publiciteit je dan gestolen worden en
beoefen je vaardigheden bij DWT in het wedstrijdbad zonder luie
trap van het Boerhaavebad en Sportcentrum "De Planeet"!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Informatief..

- Heropening sportcentrum De Planeet (1).
Vanaf zaterdag 13 maart a.s. hervat DWT het
leszwemmen in De Planeet-1 op de tijdstippen
zoals deze golden van voor de brand in augustus
1997. Dat wil zeggen;
van 08.00 tot 09.00 uur voor het A-diploma
van 09.00 tot 10.00 uur voor het B/C en vaardigheid 1/2/3-
diploma. Voor alle overige infomatie betreffende het leszwemmen
verwijs ik naar de nieuwsbrief en de info verderop in dit clubblad
van de J-REZ werkgroep.

- Heropening sportcentrum De Planeet (2).
Na ruim 1½ jaar komt er een einde aan het alternatieve les-
zwemprogramma in het Boerhaavebad en De Planeet 2. Met name
in De Planeet was het behelpen en pionieren geblazen voor zowel
de kinderen, de ouders en het leskader. Met z'n allen hebben we
deze moeilijke periode getrotseerd en de klus kunnen klaren.
Ondanks deze prestatie met vereende krachten geleverd heeft het
DWT in deze periode per saldo ca 100 leden gekost.    Wij gaan
ervoor om dit verlies binnen 1-jaar ongedaan te ma-ken. Namens
het bestuur wil ik alle ouders bedanken voor het gestelde
vertrouwen in het DWT-kader en wil ik het leskader bedanken
voor hun niet aflatende inzet in deze moeilijke peri-ode.

- Heropening sportcentrum De Planeet (3).
De bij de BHZ aangesloten zwemverenigingen hebben het
weekend van 15/16 mei als datum geprikt om op gepaste BHZ-
wijze hun feestelijke bijdrage te leveren aan de heropening van De
Planeet. Noteer deze data in uw agenda en houdt alle nieuws over
dit feest in de gaten.
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- Penningmeester BHZ.
Vanaf de oprichting van de BHZ heeft DWT uit haar polokring de
penningmeester geleverd. De laatste in deze rij, Ronald Stricker,
heeft begin dit jaar zijn werkzaamheden voor de BHZ neergelegd.
Een opvolger heeft zich nog niet gemeld. Naast de traditie is het
van belang dat DWT duidelijk zijn stem laat horen binnen de BHZ.
Welke cijferaar durft het aan om het beheer van de BHZ-
penningen binnen DWT te houden.  Het kost in tijd        slechts 5
BHZ-vergaderingen van 2 uur per jaar en hooguit een uur per
maand aan administratieve werkzaamheden.
Meldt u zich a.u.b. aan bij ondergetekende!

- Goede Vrijdag.
Op Goede Vrijdag 3 april is het zwembad voor DWT gesloten.
Op deze vrijdagavond is er zowel voor het leszwemmen als voor
het sportzwemmen geen enkele activiteit!
In het daaropvolgende Paasweekeinde houdt DWT weer haar tradi-
tionele internationale wedstrijdzwemtoernooi. 

Namens het bestuur,
Guus Niehot.

"Support Actie"
(Grote Clubactie).

Laatste oproep!!!!   Wordt donateur!!!!    Laatste oproep!!!!

U heeft toch nog wel het clubblad van februari in uw bezit!    
Daarin ligt een goudmijn verborgen voor u zelf en DWT.
Vul de machtigingskaart in en stuur hem terstond per post retour
naar DWT. Dit kan tot uiterlijk 20 maart 1999.
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U geeft zich hiermee op als DONATEUR voor DWT en u dingt
mee naar fantastische prijzen met een totale waarde van minimaal   
ƒ 100.000.--!!! Er zijn altijd 2-winnaars.  U en DWT!!

LAATSTE OPROEP!!!!   WORDT DONATEUR!!!!   
LAATSTE OPROEP!!!!   

Het petit commitè DWT-GCA.

Actie "Sportkras"

Op 1 maart a.s. start de eerste Krasloterij voor sportverenigingen
de Actie "SPORTKRAS". Deze actie wordt georganiseerd door
NOC*NSF in samenwerking met de NIL (De Lotto) en alle
regionale dagbladen zoals het Haarlems Dagblad. Een
SPORTKRASlot kost 5 gulden, waarvan liefst 3,50 gulden
rechtstreeks terugvloeit in de clubkas. De Actie "SPORTKRAS"
loopt tot eind mei.

Kopers van een SPORTKRAS-lot krijgen een door De Lotto
geproduceerd kraslot met kans op vele prijzen in natura, maar ook
de nodige kleine en grote geldprijzen. Bovendien ontvangt elke
koper een kortingsbon van McDonald's ter waarde van ruim vijf-
gulden. Altijd prijs dus!

De afhandeling van winnende loten wordt geregeld door De Lotto
in samenwerking met NOC*NSF. Prijswinnaars kunnen hun prijs
incasseren bij de verkooppunten van De Lotto of krijgen hun
gewonnen prijs gratis thuisgestuurd. Op de achterzijde van ieder
SPORTKRAS-lot wordt dit duidelijk beschreven.
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Vooralsnog kunt u bij DWT SPORTKRAS-loten aan de bar tegen
het vastgestelde tarief van 5 gulden kopen. Indien u dat liever is,
kunt u intekenen tot maximaal 20 krasloten op een intekenlijst.
Deze intekenlijst is ook bij de bar opvraagbaar. 

Zowel "Support Actie" waarmee u als DONATEUR prachtige
prijzen kunt winnen als deze Actie "SPORTKRAS" beveel ik van
harte bij u aan!! DWT kan daarmee de clubkas aanvullen waarbij u
als lid van de vereniging altijd de winnaar bent. Want een sportver-
eniging die financieel ruim in haar jasje zit, kan haar contributies
en tarieven voor haar leden op een alleszins betaalbaar niveau hou-
den!!

Het petit commitè DWT-GCA.

Met bronvermelding.

Helemaal uit je dak gaan is geen privelege meer voor het jaar- 
lijkse Carnavalsfeest, voor Koninginnedag en voor de feestweek
die ieder zichzelf respecterend gehucht in de zomer organiseert.
Helemaal uit je dak gaan lijkt een wekelijkse routine te worden.
Van stappen op het Rembrandtplein volgens het beruchte
vrijgezellenparty-concept tot het toffe jongens gelal aan de Spaanse
costa's, er is altijd wel een reden om flink de bloemetjes buiten te
zetten.

De Nederlandse cultuur die sinds het Calvinisme bekend stond als
sober en matig, is in rap tempo gecarnavaliseerd.
Ons arbeidsethos waar verantwoordelijkheid, hard werken en stress
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hand in hand gaan, leidt tot een grote collectieve behoefte om eens
lekker uit de band te springen. En anders dan in de jaren vijftig
hebben we daar voldoende vrije tijd en geld voor. Vanaf de jaren
zestig creëert de welvaart een nieu-we wereld, waarin oude
deugden als soberheid en discipline plotseling van minder belang
zijn. In een paar decennia wordt een traditie van ernst overboord
gezet en feesten we er maar op los.

Toch kan het feestgewoel niet louter beschouwd worden als een
psychologische reactie op een stressvol bestaan. Mensen willen
ook een uitdrukking geven aan hun eigen identiteit. Waar we dat
vroeger strikt gescheiden van elkaars ideologieën in onze verzuilde
bolwerken manifesteerden, gooien we nu alle ideologieën
overboord en maken er een gigantische eenheidsworst van.

Hierbij is de sport een machtig middel bij uitstek om massaal het
keurslijf de rug toe te keren en waarbij we elk decorum van ons af-
schuddend ons in de meest maffe oranje outfit steken om ieder
(internationaal) sportevenement van enige importantie op te
luisteren met de meest bizarre onderbroekenlol die ons maar
voorhanden is. Het carnavaleske aanzien van de sporttribune wordt
aanzienlijk bevordert door de aanwezigheid van televisiecamera's.
Gezien worden geeft immers aanzien, nietwaar!

Ach, nuchtere Hollanders zetten de toon voor andere koele landen
zoals Zweden. Ingezetenen van dat land deden tijdens de deftige
Open Australische tenniskampioenschappen in niets on-der voor
het oranjelegioen, door zich geel-blauw beschilderd met
vikinghelmen op luidruchtig te weren bij landgenoten die op het
tenniscourt even een paar tennisdollars bijeen willen sprokkelen.

Bron: De Volkskrant van 13-01-1999.
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Dèja vu.

De jaarvergadering is een telkens weerkerend fenomeen waar geen
sportvereniging, dus ook DWT niet, aan ontkomt. Voorafgaande
aan de jaarvergadering worden de jaarverslagen van het bestuur en
de werkgroepen in het clubblad gepubliceerd.
Zo ook in 1955 waarbij de secretaris J. Houtkamp namens het
bestuur verantwoording aan de leden aflegde over de activiteiten in
het voor DWT-leden weinig schokkend nieuws brengende jaar
1954.
Het bestuur en de commissies hebben het blijkbaar wel als een
moeilijk jaar ervaren. Men vond het verre van gemakkelijk om in
een grote stad als Haarlem,  waar legio mogelijkheden zijn voor
vertier en vermaak, DWT als middelpunt van activiteiten voor de
leden te laten beschouwen. En lukte dat al wel, dan kon lang niet
altijd gegarandeert worden dat een geplande activiteit doorgang
kon vinden omdat de nodige mensen ontbraken voor een goede
organisatie.
Het was voor het bestuur een hele toer om het eigen college op peil
te houden omdat enkele bestuursleden  geen nieuwe termijn
aanvaardden en kandidaat bestuursleden niet ruimschoots voor-
handen waren. Men moest genoegen nemen met een
bestuurssamenstelling van 7-personen en dat vond men toch een
behoorlijke aderlating t.o.v. de gewenste samenstelling.
Toch kon men terugzien op een geslaagd jaar. Sportief gezien
werden de resultaten als bevredigend ervaren, maar bovenal kon
men tevreden zijn  met een behoorlijke ledenaanwas.
We mogen zeker niet mopperen. 1954 mocht er wezen, aldus een
zeer gelukkige secretaris.

Guus Niehot.
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Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 68  algemenee

ledenvergadering. Deze wordt gehouden op 7 april om 20.00 uur in
het clubhuis in het Boerhaavebad. Zaal open vanaf 19.45 uur.

Namens het bestuur,
A. Veen.

Nieuwsbrief J-REZ

Boerhaavebad
5 maart Uitzoeken voor het afzwemmen
26 maart Afzwemmen zwemvaardigheid 1, 2 en 3
26 maart is er geen zwemles van 18.30 uur tot 19.30 uur
2 april is er geen zwemles voor alle lesuren (Goede vrijdag)
30 april is er geen zwemles voor alle lesuren (koninginnendag)

Planeet
6 maart is er uitzoeken voor het afzwemmen
13 maart opening Planeet 1 nieuwe 

lestijden : 8.00 uur tot 9.00 uur A-diploma
9.00 uur tot 10.00 uur B en C en
zwemvaardigheid 1, 2 en 3

27 maart afzwemmen A, B en C diploma
27 maart is er geen zwemles van 9.00 uur tot 10.00 uur

Namens de J-REZ,
Carola.
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Het satehuis
voor coach en spelers

Coach House Inn
Grill Bar

Geopend:

dinsdag t/m zondag vanaf 17.00 uur

maandag gesloten

keuken tot 01.00 uur geopend

verwarmd terras en openhaard

Ged. Oude gracht 34 - Haarlem

telefoon 023-5312760

Licht-kracht installaties
Tel./Data installaties
Inbraak beveiliging
Scheeps installaties

Trompstraat 21 1971 AA IJmuiden
Tel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63
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Nieuws van de
wedstrijdzwemploeg

Noord Hollandse sprintkampioenschappen

Zoals beloofd hierbij het tweede deel van het verslag van deze
wedstrijd. Na de rugslag volgden nog de school- en vrijeslag.
Casper en Viki zwommen en p.r..Yvette had echt haar dag niet,
want ook de schoolslag leverde geen p.r. op. Maar… het was wèl
een leuke wedstrijd!

50 meter vlinderslag 50 meter schoolslag
Diana Niehot 37.7 p.r. Yvette Roozen 39.07
Yvette Roozen 36.95 Casper Teeuwen 35.04 p.r.
Viki Boviatsis 36.19 p.r.

50 meter rugslag 50 meter vrijeslag
Renée Bosse 45.29  Viki Boviatsis 32.56 p.r. 
Yvette Roozen 36.55  Casper Teeuwen 26.5
Dennis van Weel 32.58
Bart Elenga 32.48 p.r.
Casper Teeuwen 32.06 p.r.

Districtscompetitie deel III

De derde wedstrijd werd hélemaal in
Grootebroek gehouden.
Goedgemutst ging een hele
stoet zwemauto’s in die
richting. De meeste kwamen op
tijd aan. Bart, Gerben, Mariska en
Bianca liepen echter pas vijf minuten voor het begin van de
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wedstrijd binnen. Wat was er gebeurd? De verhalen van de vier
liepen nogal uiteen: ‘Gerben had een zwemstring in z’n sporttas
gepakt in plaats van z’n zwembroek en daarom zijn we even terug
gereden’, ‘We kwamen onderweg Céline Dion én Shania Twain
tegen en die hebben we eerst naar Schiphol gebracht’, ‘We
kwamen onderweg een leuk hotel tegen en daar we hebben de
bedden uitgeprobeerd’.
Uit betrouwbare bron is vernomen dat de waarheid heel wat
minder avontuurlijk was: op de A9 nabij de afslag Badhoevedorp
was een ernstig ongeluk gebeurd, waardoor de twee rijstroken drie
kwartier waren afgezet. Het enige voordeel was dat Gerben een
praktische cursus bermplassen kon geven.

En dan de wedstrijd … In het 1  programmanummer wisten dee

heren op de 4x100 meter wisselslag de overwinning naar zich toe
te trekken, mede door een scherpe start van Dennis op de rugslag.
Dennis bleek de rest van de wedstrijd ook goed in vorm, getuige
zijn pr. op de 50 meter vrij en 200 meter rugslag.
Bij de dames wist Yvette op de 200 meter schoolslag een p.r. te
halen. Andere opvallende zwemsters waren Anouk, 1  op dee

vlinderslag en een dik p.r. op de rugslag, en Dénise, die zowel op
de vlinderslag als vrijeslag 9 seconden van haar tijd afknabbelde.
Renée zwom op de rugslag 10 seconden van haar tijd af en reikte
naar de derde plaats.
Bij de jonge heren liet Dennis de Graaf zich weer van z’n beste
kant zien: 1  op zijn slag, de schoolslag, in een fraai p.r.. Erike

Rooks zwom twee mooie p.r.’s en gaat steeds een beetje sneller.

De schoolslag bij de oudere heren leverde wat vreemde tijden op:
volgens de tijdwaarneming had Colin een negatieve split op de 200
meter schoolslag en Gerben slechts een verval van 1 seconde. Nou
geloof ik best dat ze een goede conditie hebben, maar die ligt niet
(meer) op het gebied van zwemmen. Bier drinken, daar hebben ze
uithoudingsvermogen voor: de tweede 10 liter sneller opdrinken
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dan de eerste 10 liter.
Afijn, de relatief snelle tijden leverde DWT veel punten op.

Halverwege de wedstrijd kregen enige jonge zwemmers (nee, ik
noem geen namen Leon) van de scheidsrechter een waar-schuwing:
“bij de start stil zijn !”.
Voor de goede orde volgen hier nog de tien wedstrijdgeboden
waaraan iedere zwemmer zich dient te houden:

1. Gij zult niet praten tijdens de start (schreeuwen geeft meer
aandacht)

2. Gij zult niet te laat komen (kom liever helemaal niet)
3. Gij zult niet aan de lijnen trekken (met flippers aan ga je

sneller)
4. Gij zult niet op buitenschoenen lopen in het zwembad

(skeeleren is leuker)
5. Gij zult niet roken in het zwembad (doe het in de w.c. daar valt

de lucht niet op)
6. Gij zult de trainer het leven niet zuur maken (laat dat maar aan

z’n vrouw over)
7. Gij zult niet met propjes op de juryleden schieten (gooien met

tassen geeft een beter effect)
8. Gij zult de juryleden niet nat spetteren (gebruik een

waterkanon)
9. Gij zult geen afval in het zwembad achterlaten (stop het in de

tas van de trainer)
10. Gij zult niet vervelend zijn tijdens de wedstrijd (dat kan

altijd nog tijdens de training)

4 x 100 wissel heren 4 x 100 vrijeslag m. 81 e.l.
Dennis van Weel 1.08.56 p.r. Fleur v. Dusseldorp 1.17.84
Colin Liem Gwenda v.d. Veen
Eric Veen Patricia ter Horst
Casper Teeuwen 4.32.24 1 Diana Niehot 5.09.53 4e e
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25 m. vlinder j/m 89 e.l. 50 m. rug m/j 89 e.l.
Anouk.v.d. Weijden 25.30 pr. 1  Anouk v.d. Weijden 54.27 pr. 4e e

50 m. school m/j 87 e.l. 50 m. vlinder m/j 85 e.l.
Jody Kokkelkoren 53.52 pr. Denise Fokker 43.24 pr.
Nan Donoghue 49.64 pr. Diana Niehot 40.56 4e

Renée Bosse 48.61 pr. 6 Sam Wutschke 47.98e

Viki Boviatsis 44.55 pr. 1 Laurence Smit 47.53 pr.e

Richard van Eis 61.64 dis Erik Rooks 42.75 pr. 4e

Osman Karahan 51.73 pr. Leon Boviatsis 40.43 pr. 3e

Nick de Lange 47.20 pr. 4e

Dennis de Graaf 42.19 pr. 1 50 m. vrij m/j 81 e.l.e

Fleur v. Dusseldorp 34.96
100 m. rug m/j 83 e.l. Gwenda v.d. Veen 34.82
Patricia ter Horst 1.35.49 Koen Rooks 28.89 4e

Michiel v. Dusseldorp 1.33.73 Martin Niehot 28.40 pr. 3e

Ferry de Ruyter 1.23.50 6 Dennis van Weel 27.08 pr. 1e e

200 m. school dames/heren 100 m. rug m/j 87 e.l.
Bianca ter Horst 1.43.2 3.36.06 Jody Kokkelkoren 2.06.17 pr.
Mariska t. Horst 1.43.1 3.35.12 Nan Donoghue 2.05.4 pr.
Yvette Roozen 1.29.5 3.06.91 pr. 3  Renée Bosse 1.34.62 pr. 3e e

Bart Elenga  1.23.2 2.58.56 dis.Viki Boviatsis 1.21.28 pr. dis
Eric Veen     - 2.53.5 pr. 6 Richard van Eis 2.04.29 pr.e

Casper Teeuwen 1.20.9 2.50.85 4 Osman Karahan 1.54.74 pr. dise

Gerben Willemse 1.24.6 2.49.31 pr. 3  Nick de Lange 1.46.04e

Colin Liem  1.17.2 2.28.79 pr. 1  Dennis de Graaf 1.37.78 pr. 6e e

50 m. vrij m/j 85 e.l. 200 m. wissel m/j 83 e.l.
Denise Fokker 38.66 pr. Patricia ter Horst 3.23.67 pr.
Diana Niehot 36.46 6 Michiel v. Dussel 3.17.52 pr. dis.e

Sam Wutschke 38.34 Ferry de Ruyter 2.55.90 pr. 6e
Laurence Smit 37.80 pr.
Erik Rooks 34.78 pr. 6 100 m. vrij dames/herene

Leon Boviatsis 33.47 3 Mariska ter Horst 1.24.29e

Bianca ter Horst 1.20.34
200 rug m/j 81 e.l. Yvette Roozen 1.10.80 4e

Fleur v. Dussel 1.33.8 3.13.68 Gerben Willemse 1.07.81
Gwenda Veen 1.28.3 3.04.61 Eric Veen 1.02.26
Koen Rooks 1.22.6 2.54.06 Bart Elenga 1.01.22 5e

Martin Niehot 1.19.3 2.42.72 pr 3 Casper Teeuwen 1.00.44 4e e

Dennis v. Weel 1.16.2 2.33.58 pr 2  Colin Liem 58.06 1e e
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Moppen uit de oude doos

Leraar:“Wie weet waarom de vogels in de herfst naar het zuiden
vliegen?”
Michiel:”Omdat ze het lopend te ver vinden, meneer.”

Casper: “Hé, er zit een vlieg op mijn ijsje”.
Martin: “ Die is dan zeker op wintersport.”

Verjaardagskalender

Ook in maart viert weer een aantal wedstrijdzwemmers zijn verjaardag:
01-03 Diana Niehot (13 jr.)
09-03 Richard van Eis (11 jr.)
13-03 Debbie van Maris (12 jr.)
26-03 Dennis de Graaf (12 jr.)

Ik neem dat jullie op de training na je verjaardag gaan uitdelen. Wat het
altijd goed doet is: Mars, Nuts, Bounty, KitKat, Twix en Lion (het is
maar dat je het weet).

Bart Elenga.

De synchroonzwemjarigen
van de maand maart.

3-3 Lilian Meijer
16-3 Priscilla Deinum
18-3 Ellen Oostenbrink
27-3 Jonna Duut

Allemaal van harte
gefeliciteerd.

Ellen V.



GOED-KOOP

 LAS-CONSTRUCTIE
 ONDERHOUDSBEDRIJF

 Steve Bikostraat 186 
 2033 DW Haarlem
 Tel/Fax 023-5364335
 of 06-51180267
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Van de polocommisie.

Zo, als ik dit stukje schrijf, bevind ik mij in
een enigzins vreemde situatie: het is namelijk
zaterdagavond. Niet zomaar een zaterdag, maar
één polo-loze-zaterdag, want het is carnaval.
Tja, wat doe je dan op zo’n avond? Dan ga je dus maar vroeg naar
de kroeg waar op dat moment zelfs nog niet eens de hele
barbezetting aanwezig is. Je wordt dan zelfs aan je tafeltje bediend,
dat heb ik echt nog nooit meegemaakt.
Maar behalve dit gefeest gebeuren er natuurlijk ook wat serieuzere
zaken: de meisjes aspiranten waren één van de weinige teams die
wel mochten spelen vandaag, zij hebben helaas niet gewonnen,
maar wel héél goed gespeeld.
En dan zijn er ook nog een aantal mensen die morgen na
waarschijnlijk een kwartier de ramen hebben gekrabd, naar
Purmerend mogen rijden. Dat zijn onze talentjes van het minipolo,
die morgen hun kunsten zullen gaan vertonen.
Meer spannend nieuws heb ik niet.
Volgende maand meer.

Groetjes Sabine.

Wedstrijdwijziging

Omdat Dames 1 wel snel is, maar niet zo snel dat ze op 13 maart
voor de wedstrijd tegen AZPC/ANOVA 1 om 19.15 uur aanwezig
kunnen zijn in het Boerhaavebad en dan om 18.00 al gespeeld
hebben (zoals in het poloroosterboekje staat), is er hier dus sprake
van een klein foutje dat hierbij uiteraard terdege desalniettemin in
enigerlei mate dusdanig rechtgezet c.q. verbeterd gaat worden. 
Het moet natuurlijk zijn: 13 maart  DWT − AZ&PC/ANOVA  
18.00 uur verzamelen   19.15 uur spelen. 
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Verslagen uit het Haarlems Dagblad

25 januari Oceanus - DWT 10 - 7
DWT startte heel sterk tegen de gastheren uit Aalsmeer. Alles leek
te lukken en na de eerste periode stonden de Haarlemmers met 5-4
voor. Oceanus leek alles makkelijk op te vatten, maar herstelde
zich in de tweede periode. Halverwege de wedstrijd was de 5-4
achterstand omgebogen in een 8-5 voorsprong. Over en weer
werden vreemde beslissingen genomen. Gelukkig konden beide
partijen daarom lachen. Keeper Teun Weustink was weer goed op
dreef, maar meest opvallende speler bij DWT was Chris Visser
met twee doelpunten. Oceanus gaf de voorsprong niet meer uit
handen en hield de punten in huis. 

1 februari DWT - ’T Y 3 - 12
In de derde klasse speelde DWT in het Boerhaavebad tegen ’t IJ.
De laatste twee minuten uit de eerste confrontatie moeten nog
steeds uitgespeeld worden, omdat in Amsterdam het licht uitviel.
De stand toen was 4-3. Dat ’t IJ zich goed heeft aangepast aan het
niveau bleek wel uit de goede pressing die de Amsterdammers aan
DWT oplegde. Aanvallend werd door de Haarlemmers veel
balverlies geleden, en na drie periodes stonden de mannen van
André Zandvliet al met 6-3 achter. De ingevallen scheidsrechters
Hennie den Dekker en Cees Visser zagen ’t IJ in de laatste periode
nog eens zes doelpunten maken. 

Dit artikel is inclusief een enorme foto van Stefan Woolthuis ten
voeten en handen (uit het water) die op de huid wordt gezeten door
een speler van ’t IJ. Ondergetekende vraagt zich nog steeds af:
waarom?

8 februari De Dolfijn 9 - 3
Marc van Gaale zette DWT nog wel op voorsprong, maar de
Amsterdammers kwamen nog voor het eerste rustsignaal op gelijke
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hoogte. Dolfijn ging in de tweede periode zone spelen, waarbij de
Haarlemmers niet de volledige 35 seconden aanvalstijd
uitspeelden, Schutter Hayo Stam was ongelukkig met zijn schoten
op doel. Het was Michael Woolthuis die de Amsterdamse keeper
verraste met een perfecte boogbal. In de derde periode scoorden de
Amsterdammers veelvuldig uit de tegenaanval, en zette DWT
daarmee op een beslissende 8-3 achterstand. 

ZATERDAG 8 MEI:
WATERPOLOSEIZOENSAFSLUITINGSAVOND!

Laat op 8 mei 1999 je speelgoed en de afwas staan, gooi het
strijkijzer in de hoek en vraag aan je oma of zij die ene keer je

begonia’s water wil geven.

Waarom?

Omdat op zaterdag 8 mei 1999 vanaf een uurtje of zes, zeven in
het clubhuis de laatste waterpoloseizoensafsluitingsavond van het
millennium zal plaatsvinden! Die moet je meegemaakt hebben,

bijvoorbeeld om later over op te scheppen.

Wees daar of wees een vierkant (vrij vertaald uit het Eng.).

P.S. Natuurlijk ook voor minipoloërs!



  24 De Waterdroppels  

Het team

Nadat vorige maand Heren 4 de gelukkigen waren met een foto en
een stukje hier in het clubblad, hebben we er voor gekozen om
deze maand, eens een kijkje te gaan nemen bij Dames 2. Overige
teams, niet getreurd, ook jullie komen aan de beurt… 

Dames 2 is een team dat al een aantal jaren bij elkaar speelt en bij
elkaar ook al heel wat jaren lid is van DWT. 

Op dit moment bevinden zij zich ongeveer in het midden van de
eerste klasse kring.

Hoe lang spelen jullie nu ongeveer als team samen ?
We zijn bijna allemaal begonnen als aspiranten. Met ongeveer zes
van onze huidige speelsters hebben we tot vijf jaar geleden in
Dames 1 gespeeld. 

Maar we hebben niet altijd met dit team gespeeld, er werd nog wel
eens gewisseld, en sommigen zijn er ook een tijdje uit geweest
enzo.

Prestaties afgelopen vijf jaar ?
Wij zijn drie keer gepromoveerd en een keer gedegradeerd. Dit jaar
blijven we waarschijnlijk gewoon lekker waar we zitten (als het
goed gaat…).

Wat zouden jullie zelf als een van jullie sterke punten
omschrijven ?
Waarschijnlijk wel dat we best veel ervaring hebben. Eigenlijk zou
het beter zijn als we iets vaker zouden trainen, omdat het met de
snelheid en het schieten wat minder gaat de laatste tijd, maar we
doen het eigenlijk toch meer gewoon voor de lol, dus dat geeft
allemaal niet zo.
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De laatste tijd doen er af en toe wel eens meisjes uit de
aspiranten, of nieuwe leden met jullie mee. Vinden jullie dat
leuk ?
Ja, we zijn heel blij met de nieuwe aanwinsten.

Dames 2 met zes zeventiende van hun kinderen 

Teambuilding / teamspirit ?
Aan het eind van het seizoen, gaan we elk jaar met z’n allen
gezellig uit eten. Dit jaar zijn we zelfs twee keer geweest, in het
kader van de ‘teamspirit’.

Zijn er dingen ‘typisch Dames 2’ en hebben jullie een leuke
anekdote over jullie zelf ?
Wat wel grappig is, is dat we nog steeds niet het zwembad in
Zaandam kunnen vinden. Eigenlijk kunnen we geen enkel
zwembad vinden… .Als we naar bijvoorbeeld Zaandam moeten,
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dan rijden we bij wijze van spreken via Utrecht. En dat terwijl we
er zo langzamerhand toch al heel erg vaak zijn geweest.

De toekomst ?
We blijven gewoon lekker poloën, en de kinderen natuurlijk
minipolo, behalve die van Carry, want die houden alleen van
voetbal.

Wat is eigenlijk de totale som van kids in jullie team?
In totaal hebben we 17 kinderen. Er zijn alleen wel meer jongetjes
dan meisjes; namelijk elf jongens, en zes meisjes. Dat wordt dus
lastig voor die jongens later. Tja, of voor de meisjes natuurlijk…

DWT’s Internationale Pinkstertoernooi

Een Europa, een munt, een toernooi. Nou nog een taal, want
Whitsuntide, Pentecôte en Pfingsten betekent gewoon allemaal
Pinksteren dus ik snap niet waarom niet iedereen het zo noemt.
Toch kun je op het komende Pinkstertoernooi al deze dialecten
gaan beluisteren (behalve twee dan) want op zondag 23 en
maandag 24 mei 1999 organiseren we weer het Zoveelste
Internationale Pinkstertoernooi, oftewel het ZIP (wie weet en
kan aantonen hoeveel Pinkstertoernooien er al zijn geweest bij
DWT: reactie graag in het clubblad). 

Vóór dat het zover is moet onze geheime agent die al vanaf januari
geïnfiltreerd is bij de Haarlemse gemeente nog wel even
doordringen tot de gemeentelijke grasmaairegulatie van het veldje
tegenover het clubhuis. Ook zullen sommige loodgieters alvast
even met straf gerief aan de slag moeten teneinde de trap voorgoed
uit het zwembad te zagen. 

Het gehele toernooi zal live te volgen zijn op de bekende tv’s, op
de zender ‘Ball TV’ (die waarschijnlijk na niet al te lange tijd ‘Fall
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TV’ zal gaan heten). Wat moet je nou onthouden van het
bovenstaande? Juist: 23 en 24 mei Pinkstertoernooi bij DWT.

Oude caps

Daar is-t-ie weer: de wie-heeft-er-nog-oude-caps-liggen oproep.
Misschien ten overvloede, maar wie heeft ze nog liggen, die
trofeeën van vroeger? Vaak verdwijnen ze achter de kast of ze
sterven een roemloze schimmelige dood in de broeierige kerkers
en krochten van je zwemtas. Dat is wreed zonde, want er kleven
vaak letterlijk en figuurlijk mooie herinneringen aan. Zoals die
keer dat je bijvoorbeeld op toernooi op een brakkerige
zondagmiddag bij ruim 30/ C een bammetje met chocopasta
probeerde te smeren maar waarbij door niet echt nader te verklaren
ongecoördineerde bewegingen de welhaast lava-achtige pasta in
donkerbruine golven over je cap spoot. (En in je ogen, au). Geef
zulke erfstukken door aan de jeugd. Het minipolo heeft caps nodig.
Helpt u? U kunt ze op vrijdag- en zaterdagavond aan de bar of aan
iemand van de polocommissie afgeven. Doen.

Alle data minipolotoernooien t/m einde seizoen

14 februari bij WZ&PC in Purmerend

Het minipolotoernooi in Alkmaar van 14 maart is
verplaatst. Het toernooi zal nu zijn op 21 maart. De
verzamel tijd en de speeltijd blijft hetzelfde.

21 maart bij PROFACE DAW, Alkmaar

11 april bij Rapido ’82, Haarlem

9 mei bij KZC, Beverwijk

En dan nu, dames en heren, voor iets compleet nieuws: 
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De verjaardagen

2 maart Jan van de Zwet Heren 3

11 maart Robbert Henrichs Ads. o 14

Remco Hofman Heren 3

16 maart Nik Karst Ads. o 14

Jaap Brink Heren 3

19 maart Joke Jacke-Opsteegh Dames 1

20 maart Marjolein van Ee Ads. o 14

28 maart Carry Smits-Muylaert Dames 2

Gefeliciteerd!!!

En nu we toch aan het feliciteren zijn… maak ik hierbij de
resultaten van het W-examen van maandag 1 februari jl. bekend.
Sommige mensen die hier aan deelgenomen hebben en dit clubblad
op dit moment bijv. op het toilet lezen, zullen de neiging krijgen
deze bladzijde aan willekeurige lichaamsopeningen toe te
vertrouwen. Hadden ze maar moeten slagen…? De geslaagden
verdienen daarentegen eeuwige roem en een prachtige carrière
achter het jurytafeltje, met weids uitzicht op promotie,
sinaasappelsap en zwembad.

De geslaagden:
Wilfred Zwart

Marcel Jansen

Merel Visser

Yvette Roozen

Dana Ungureanu

Joke Jacké-Opsteegh

De gezakten:
Chris Visser

Mariska ter Horst

Tera Loerakker
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Uit de kringkrant van januari 1999

In de kringkrant van januari verscheen een stukje over George
Westerman die maar liefst zestien jaar voorzitter was van de
Waterpolocommissie Noord-Holland. Ook speelt hij in het vijfde
van DWT. Een lid om trots op te zijn! Dick ter Heijden schreef het
volgende in de Kringkrant:

“Tijdens een drukbezochte Nieuwjaarsreceptie bij DWT Haarlem
was ook George Westerman met zijn vrouw aanwezig. De nu 60-
jarige George Westerman heeft per 1 januari 1999 als voorzitter
van de Waterpolocommissie van Noord-Holland definitief zijn
taak neergelegd. Maar liefst zestien jaar (vanaf 1982) is hij lid
geweest van de Waterpolocommissie waarvan de laatste jaren als
voorzitter. Dat was ook de reden om even met hem van gedachten
te wisselen. 

Een ontzettend enthousiaste liefhebber en speler van waterpolo die
al vanaf zijn achtste jaar bezig is als trouw lid van DWT (De
Watertrappers) uit Haarlem en later, veel later, gevraagd werd voor
allerlei functies, zo vertelt hij. Zo is hij ook in de Noord-Hollandse
waterpolocommissie terecht gekomen. Eerst als lid, daarna de
laatste jaren als voorzitter. Maar hij vindt het nu op zestigjarige
leeftijd wel genoeg. ‘De jeugd moet nu maar eens aan de bak’, zo
geeft hij te kennen. ‘Ik ben erg blij dat Cees Kingma mijn taak
heeft willen overnemen. Een hele goeie!’

Dat de waterpolocommissie uiteraard zeer goed werk doet en dat
het bovendien een plezierig en hecht team vormt, steekt hij niet
onder stoelen of banken.

‘Juist in zo’n commissie is vooral een goede samenwerking
belangrijk. De drukbezochte jaarvergadering waterpolo geeft aan
dat er toch waardering is voor het werk dat we doen. Het liefst blijf
ik op de achtergrond. Neen, voor een landelijke of districtsfunctie
heb ik nooit belangstelling gehad. Dan zit je, denk ik, te ver van de
verenigingen waar het om gaat. De teruggang van waterpoloteams
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van 214 naar 170 was dramatisch. Gelukkig komen we nu al weer
op een 194 teams. En met de plannen om juist het minipolo goed te
promoten zal het hopelijk nog sneller en beter gaan. Hans Nolting
doet op dat gebied heel goed werk.’ ”

Uitslagen

Ja, en dan ben je bijna klaar met het polocommissiestukje en dan
komt het lastigste: ‘het Vertalen van de
Wedstrijdformulierhiërogliefen naar Hapklare Brokken voor een
Brede Doelgroep’. Wanneer komt er nou eens een scanner die
Egyptisch kan omzetten in Nederlands? Maar goed, daar gaat-ie
dan:

30 januari

Heren 4 DWT - NOORDKOP 12 - 4

Doelpunten: Pim 3, Herman 3, Bert 3, Ad 2 en Johan 1

Dames 2 DWT - HOORN 1 - 5

Doelpunt: Katja

Heren 3 DWT - VZV 7 - 6

Doelpunten: Arthur 4; Ronald, Jan en Luc 1

Heren 2 DWT - AQUARIJN 9 - 5

Doelpunten: André 3, Frank 3, Chris, Robin ! en Paul T. 1

6 februari

Heren 2 ZWV/NEREUS - DWT 6 - 7

Doelpunten: Paul T. 5, Frank en Paul S. 1

Ads. onder 14 DWT - ZWV/NEREUS 5 - 7

Doelpunten: Marcel 3, Nicki en Tim 1

M. Ads. DWT - ZWV/NEREUS 1 - 23

Doelpunt: Lisette

Heren 6 DWT - DE HAM 11-8

Doelpunten: Bart 3, Marcel V. 3, Marcel J. 2, Stefan, Tim en



  De Waterdroppels 31  

Patrick 1

Dames 1 DWT - DE HAAIEN 8 - 6

Doelpunten: Joke 4, Sandra 3 en Carola 1

Dames 2 DWT - ALLIANCE 3 - 6

Doelpunten: Anita, Anje en Tera

Was het waard allemaal het? Ja, het was waard het allemaal.
Yahoo!

Namens de polocommissie,

Thijs Weustink

Hoera! Jorrit heeft een zusje.

We noemen haar

Esmée  Sophia

Esmée is geboren op 19 februari 1999

weegt 4200 gram en is 52 cm lamg

Walter, Sophie en Jorrit Bakker

Vinkenburg 6, 2135 BM Hoofddorp
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JA HOOR!!!!!

En dat moet ik geloven was na onze eerste overwinning een veel
gehoorde kreet. Alweer !!!!

Werd na de tweede overwinning geroepen. En nu na de derde
overwinning is heel DWT sprakeloos. Zo, dat hadden ‘ze’ niet
verwacht. 

Heb je het wel naar je zin in het zesde, werd vroeger nog wel eens
gevraagd. Ja, hoor antwoorde ik dan. Al mijn vrienden speelden er
en we hadden een zeer speciale band met elkaar. (ik geloof dat het
toen nog derde heette) Enigzins spottend werd er toen wel eens
over de afvalbak van DWT gesproken, maar al met al was het bij
DWT toch nog een grote familie.

Zo kwamen we bij het derde met de tegenwoordig oh zo saaie,
maar toen oh zo spectaculaire team-avondjes. ( weet je nog die bar
waar er geen wc was en Robert die zijn eten ging herkauwen voor
de Rockadero)

Toen werden we in eens heren vijf. Spelers die jaren weggestopt
waren geweest bleken in eens heel waardevol voor hogere teams.
Als dat geen recycling is dan weet ik het niet meer. Dat er daarna
niet veel team meer over was lijkt me logisch, maar dat we het jaar
daarop om het kampioenschap speelden mag een wonder heten en
daaruit blijkt maar weer eens hoe flexibel de mens is. 

Ja, en dan wordt je heren zes en de afvalbak van DWT is dan
inmiddels tot strontput bestempeld. Vindt je het nog leuk in heren
zes, ja hoor, zeg ik dan. Tot op zekere dag heren zes weer goed
genoeg is om leeg te plukken voor de hogere teams. Eerder heb ik
al over zeer spectaculaire promoties geschreven. Gek is het ook dat
elk jaar bij de team indelingen  iedereen (met recht) stront
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verkouden is en die putlucht van het zesde niet ruikt, om daarna de
rest van het seizoen het team weer af te zeiken. 

Toevallig was ik er getuige van dat het zesde zelfs wordt gebruikt
om kleine jongentjes mee bang te maken en bovendien om ze
duidelijk te maken dat het niet een teamsport is maar dat het edele
waterpolo een puur invidualistisch ingestelde sport is. Het gaat er
dus om dat je presteert of je het nu leuk vindt of niet want anders
........... kom je in heren zes en kom je er nooit meer uit. Ja,
hoor........

Helaas trainertje, de geschiedenis leert ons dat er talloze mensen
binnen DWT zijn, die vanuit de afvalbak  het eerste gehaald
hebben en er nog in spelen. Dat spelers uit de afvalbak het meeste
clubgevoel hebben en het langste lid blijven.

Nu terug naar de laatste wedstrijd, ons fantastische aspiranten duo
Marcel en Tim heeft zich uitgebreid tot een trio van ongelofelijke
klasse. De nieuwe topscorer en man of the match heet Nik (ik hoop
dat ik het goed schrijf) deze topsporter wist zelfs tweemaal te
scoren. Dit zijn toch de mannen waar DWT het van moet hebben.
Deze mannen vraag je na de wedstrijd of ze het leuk vonden en
dan roepen ze volmondig in koor, JA HOOR!!!!

Een basisspeler.
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Bereikbaarheid

Februari 1999.

Afgezien van het feit dat iedereen nu voicemail heeft, ben ik toch
nog in het bezit van een antwoordapparaat van de geliefde KPN.
Die neemt al ongeveer 3 jaar mijn telefoon op als ik niet thuis ben
of als ik geen zin heb om iemand te woord te staan wegens andere
activiteiten. Maar aangezien dit natuurlijk niet genoeg was voor
degenen die mij wilde bereiken (meer onderweg en bij anderen dan
thuis) heb ik een jaar geleden ook maar een mobiele telefoon
aangeschaft (handig; ook al sta je voor lui als je telefoon gaat in
een volle zaal, je vriendin kan je in ieder geval bereiken met de
vraag of je nog even tampons mee kan nemen). Ik wil altijd graag
voldoen aan de wensen van mijn omgeving (lees: klagende
vrienden) en dus heb ik, na elke keer de klacht dat ik de hele avond
in gesprek was, ook het wisselgesprek aangevraagd. Dat is een
uitvinding, zit je bellen met je vriendin, krijg je je ex als wissel;
succes gegarandeerd (probeer dat namelijk maar eens uit te
leggen). Maar de voordelen zijn groter dan de nadelen. Soms heb
ik alleen een belangrijk gesprek waardoor ik niet een wissel wil
opnemen en dus ben ik maar zo aardig geweest om daarvoor mijn
voicemail in te spreken want dan kan men nog wat inspreken en
kan je ze later terugbellen. Nu ben ik dus zo stom geweest om daar
te vermelden dat ik ook bereikbaar ben op mijn mobiel. Zo was ik
laatst aan de telefoon met een hele goede vriend die ik in tijden
niet had gesproken en had dus geen zin om het wisselgesprek op te
nemen. Nu schetste mijn verbazing dat ik een paar tellen laten op
mijn mobiel gebeld werd. Terwijl ik dat gesprek zeer kort
probeerde te houden kreeg ik dus weer een wisselgesprek op de
gewone telefoon. Samen met die vriend maar besloten om mijn
mobiel uit te zetten en de wissels niet op te nemen. Het is af en toe
moeilijk om gewoon bereikbaar én populair te zijn. Nu hoorde ik
laatst dat je op je mobiel ook een wisselgesprek kan nemen,



  De Waterdroppels 35  

morgen ga ik toch maar even langs de Primafoon.

Dit was wel een hele lange inleiding, maar dat mocht ook wel want
verder is het rustig binnen en buiten de vereniging. Alleen dan dat
er nieuwe trainers zijn, twee (een man en een vrouw) uit
Hoofddorp (kunnen ze ook niets aan doen) die er fanatiek tegenaan
gaan. Meer gevarieerde en iets fellere trainingen die de echte
zwemliefhebber plezier doen. Voor mij doen ze hun achternaam
eer aan want ze hebben, samen met Jos natuurlijk (die van mij
trainer en coach mag worden voor zover hij dat nog niet was), een
leuker programma opgezet dan we gewend waren (een Koninklijke
prestatie). Een klein puntje van kritiek (hoewel het meer een advies
is) voor Henk Koning is wel dat hij wat minder mag schreeuwen,
want zonder dat komt het ook allemaal wat duidelijker over en
krijg ik niet meer de hele tijd de neiging om in de lach te schieten
(niets is leuker dan iemand die schreeuwt terwijl die naast je staat).

Is iedereen trouwens opeens heel erg voorzichtig geworden of is er
echt niets gebeurd binnen de vereniging. Super Grover heeft nog
helemaal niets gehoord van een nieuwe romance of een spetterende
ruzie. Vragen, vragen, nog meer

vragen en geen antwoorden. Willen degene die wel wat weten dit
vermelden en gewoon een stukje schrijven voor het volgende
clubblad zodat iedereen weer op de hoogte is. Vragen die zoal
gesteld kunnen worden zijn:

Is Yvette Roozen al aan de man of blijft ze gewoon nog even
vrijgezellig? Gaat Dennis van Weel nog meer rozen geven of
wordt het nu bonsbons? Wanneer gaat Viki Boviatsis nu eens
vertellen wie haar vriendje is? Hoe komt het dat Luis en Diana (de
Spaanse clubleden) zich samen verslapen voor de wedstrijd in
Grotebroek? (waar trouwens Bart wel een alternatieve route wist te
volgen waardoor de inzittenden zeker nog 5 minuten konden
inzwemmen)
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Martin Niehot en Gerben Willemse zijn uitgenodigd door twee
polo speelsters voor het feestje tijdens Pinksteren, wat is hier de
bedoeling van? (Wanneer komt er eigenlijk een feestje van DWT
of is dit maar drie keer per jaar?)

Jullie zien het, ga zelf wat schrijven want aan Super Grover wordt
het volgens mij niet meer verteld. Mijn visie wat betreft het
schrijven in het clubblad is hier ook op gebaseerd. Wanneer
iedereen die commentaar heeft of die wat leuks te schrijven heeft
een klein stukje maakt dat bijvoorbeeld samengevat kan worden in
een rubriek van "Wist je dat.." of een wedstrijdverslag dan wordt
het clubblad een soort interactief medium dat voor iedereen leuk is
om naar vooruit te kijken en om te lezen want er staat misschien
wel wat van of over jezelf in. Laten we in ieder geval het volgende
afspreken: iedereen die een "Wist je dat" opmerking heeft,
bijvoorbeeld: wist je dat... Erik Veen graag naar brommerdagen
gaat (saai voorbeeld, ik weet het), is verplicht deze op te sturen
naar de redactie of door te bellen naar 06-51 51 85 08 (niet mijn
eigen nummer maar die persoon kan je ook verder helpen). Ik hoop
op een volle rubriek.

Wat verder, vraagt iedereen zich in angst af. Want hoewel Super
Grover vredelievend is, wordt hij door sommige aangeduid als "de
man met de giftige pen" (het is trouwens een tekstverwerker, maar
dat geeft niet). Ik vraag me toch af hoe dat nu komt, zo shockerend
zijn mijn stukjes echt niet en ik doe er niemand (bewust) pijn mee.
Alleen dat laatste stukje van vorige keer meende ik echt hatelijk.
Hoe kunnen sommige mensen zo naïef zijn dat ze een Modifast of
Sterrendieet dieet kopen en dan denken dat ze onwijs zullen
afvallen (behalve dan in den portemonnee), terwijl ze 's avonds wel
de hele avond voor de buis hangen. Ga gewoon eens bewegen, dat
doet namelijk meer wonderen dan een commercieel oplos
boerenkoolmetworst dat zogenaamd ook nog door een ontzettend
bekende nepkok in elkaar is gezet. Dit moest me alleen nog even
van het hart. Het volgende trouwens ook: ik weet even niets meer
te liegen en tevens geen (on)waarheden meer te vertellen. Dus met
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dit stukje blijft het deze maand, maar de volgende maand verwacht
ik veel reacties en eens een keer initiatief vanuit de verborgen
schrijvers die de vereniging heus wel rijk is, probeer het gewoon
een keer (als je echt een lafaard ben, gebruik je gewoon een
schuilnaam toch?).

Is het een vliegtuig? Is het een vogel?

Nee, het is Super Grover

Heren 5 in West Friesland.

Zaterdag 6 februari naar Schagen om in het zwembad “De Wiel” te
spelen tegen Reuring 2. De vorige wedstrijd tegen deze ploeg in
deze competitie speelden we thuis en we konden maar net een
gelijk spel uit dat duel halen.

Als we het bad binnen komen en door de ramen van her restaurant
een blik in het zwemgedeelte werpen, zien we Bart Visser een bal
op zijn gezicht krijgen. Het spel wordt natuurlijk even stil gelegd
om Bart weer bij zijn positieven te laten komen. Hij is invaller -
doelverdediger bij het derde, die tegen het eerste van de Reuring
speelt.

Het derde verdedigt het doel aan de ondiepe zijde en dat heeft het
hoge en grote doel, want je kan daar tot aan je middel staan. Bij het
begin van het derde kwart (2  helft) staan ze gelijk met dee

tegenstander en moeten ze nu richting ondiepe aanvallen. Dat gaat
niet zo goed. De tegenstander breekt regelmatig uit en komt tot
scoren. Uiteraard tot genoegen van de coach van Reuring 1, wiens
torso met elk doelpunt zwelt. Het einde van deze wedstrijd toont
ons een te forse nederlaag voor het derde.

Na het zien van deze wedstrijd houden we een kleine en korte
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bespreking over waar we willen beginnen: diep of ondiep. Het laat
de anderen koud: “als we in  het ondiepe beginnen, zorgen we
gewoon voor een grote voorsprong . . . . “.

Intussen zijn de spelers van de Reuring al het water in om in te
zwemmen en met de bal te oefenen: aan - de - diepe - kant. Tossen
doen we tegenwoordig blijkbaar niet meer dat was in mijn eerste
pololeven anders heel gebruikelijk. De coach van het Reuring1
team speelt mee in Reuring 2. Deze ploeg zal dus wel enige tactiek
gebruiken om ons met een nederlaag naar huis te kunnen sturen.

En inderdaad is dat van de aanvang af duidelijk: Leon, die de
midvoor speelt wordt consequent door twee man gedekt, de ploeg
speelt verdedigend, na een aanval trekken ze zich snel terug op
eigen helft.

Voor ons is nu de taak weggelegd om de tegenspelers uit elkaar te
trekken en daardoor Leon te ontzetten van zijn dubbele bewaking.
Dat lukt wel maar niet echt vaak. De tweede man is erg hardnekkig
en lijkt wel vastgeplakt te zijn aan zijn stekkie.

Na het eerste kwart is het 0-1.

Na het tweede kwart 0-3. Tot nu toe is er driemaal een DWT’er
voor 20 seconden de hoek ingestuurd wegens onreglementair
gedrag: staan . . . . heel merkwaardig. waar laat je je voeten als je
wat wilt.

Het derde kwart.

Onze voorsprong is wat magertjes: we moeten nu oppassen. Het
derde ging vanaf dit ogenblik de mist in. Na 19 seconden is het 1-
3. Het aanvalsspel van onze voorhoede in het ondiepe gaat
moeizaam. De Reuring dekt zwaar af. Na drie en een halve minuut
spelen moet Lex van Gaale voor 20 seconden de hoek in : 2-3.
Binnen de minuut maakt Leon de afstand weer groter: 2-4. Vlak
voor de rust gaat een tegenstander in de fout, moet het water uit en
mag er niet meer in (wel een vervanger).

Vrij snel in het vierde kwart veroorzaak ik een strafworp. Tot
ieders verbazing wordt deze viermeterbal hoog overgeschoten. Een
halve minuut later is er voor onze tegenstanders toch nog reden om
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te juichen: 3-4.

Lex van Gaale is intussen naar voren verhuisd om te scoren. Dat
gaat minder gemakkelijk dan hij denkt. Er is een stevige (te?)
mandekking. Na wat heen en weer gespeel gaat de bal naar voren.
Lex maakt nu een paar schijnbewegingen, gaat eerst naar voren,
dan naar achter en links, nee toch maar naar rechts. Hij krijgt de
bal en op 1 minuut en 16 seconden voor het einde smijt hij het ding
erin: 3-5.

Gelukkig maar, negen seconden voor de eindtoeter scoort de
tegenpartij 4-5. Hoewel krap, voor ons toch nog de volle winst.

Gé Luttikhuizen.

Cijferwoordpuzzel

2 8 4 6 7 0 9 1 3 6 7 1 5

Welk woord staat hierboven?

Het woord is een DWT lid die een zwemsport beoefent.

Dit getal stelt een woord voor. Elk cijfer staat op de plaats van een
letter. De letters hebben cijfers gekregen in de volgorde waarin ze
in het alfabet voorkomen. De letter die het dichtst bij de letter a
staat heeft het cijfer 1gekregen en het achterste de nul.

Oplossing februari puzzel:1 kraan 5 ratel 9 walvis

2 toeter 6 leeg 10 vrees

3 ouder 7 geel

4 essen 8 leeuw

G.L.
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Klaverjassen.

De zesde klaverjasavond was weer zeer gezellig.
De volgende dinsdag kaart avonden zijn op : 2
maart, 30 maart,

27 april en 25 mei.

U bent niet verplicht om iedere keer te komen. Op
iedere avond is er een prijzentafel.

Zesde avond :
1 Marius Bakker 5136

2 Joop van Osch 5017

3 Henny Hooischuur 4942

4 Carla Korzelius 4900

5 Jonette Blom 4760

6 Ineke Rohling 4798

7 Bas Blom 4742

8 Peter Samson 4624

9 Nico Hooischuur 4608

10 Mevr. Samson 4618

11 Karin Nijemanting 4555

12 Jan Nijemanting 4468

13 Miriam Samson 4395

14 Irene van Osch 4348

15 Nel Nijemanting 4333

16 Hans Korzelius 4278

17 Ibo Gülen 4158

18 Martin Hendriks 4088

19 Corrie Bergman 3650

Totaalstand :
1 Henny Hooischuur 28403

2 Bas Blom 27744

3 Nel Nijemanting 27585

4 Martin Hendriks 27479

5 Nico Hooischuur 26923

6 Jan Nijemanting 26801

7 Jonette Blom 25818

8 Ineke Rohling 25640

9 Peter Samson 25163na 5x

10 Miriam Samson 24645

11 Marius Bakker 24332

12 Irene van Osch 23256

13 Joop van Osch 23001

14 Mevr. Samson 27295

15 Corrie Bergman 20925

16 Carla Korzelius 18394na 4x

17 Ko Zwaneveld 17481

18 Hans Korzelius 16381

19 Leida Scholten 13803na 3x

20 Karin Nijemanting 13667

21 Ibo Gülen 8785na 2x

Jan Nijemanting.



Wie, wat en waar bij DWT.
Dagelijks bestuur

Voorz. G. Niehot

Poelgeest 113

2036 HS  Haarlem

tel: 023 - 5 36 38 66

secr. A. Veen

Zonnebloemstr 45

2014 VV  HAARLEM

tel. 023 – 5 31 39 65

Penningm. P. Lommerse

Zwanebloembocht 88

1991 GL Velserbroek

tel. 023 - 5 49 21 12

Ledenadministratie

I. Rohling

Dillestraat 3

2034 MN  Haarlem

tel. 023 – 5 33 89 93

Clubhuiswerkgroep

Voorz. M. Hendriks (jr)

Rijksstraatweg 275rd

2024 DH  Haarlem

tel. 023 – 5 265 265

Clubhuis. 023 - 5 400 777

Clubhuis Agenda:

M. Hendriks (sr)

Bulgarijepad 14

Haarlem

tel. 023 - 5 330 664

Technisch overleg

Voorz. K. Ungureanu

Praagplantsoen 119

2034 TW  Haarlem

tel. 023 – 5330857

Jeugd- en REZ-zaken

voorz. C. Wigman

Rijksstraatweg 275 rd

2024 DH   Haarlem

tel. 023 - 5 26 52 65

Polo-werkgroep

voorz. M. Verbruggen

Raamsingel 2 App. 1.2

2012 DS Haarlem

tel. 023 – 5 31 41 20

Zwemwerkgroep

secr. Marjon Rooks

Synchroonzwemmen

secr.  P. Lommerse

Zwanebloembocht 88

1991 GL Velserbroek

tel. 023 - 5 49 21 12

Wanneer en Waar kunt U terecht bij DWT.

Leszwemmen:

In het Boerhaavebad op vrijdagavond

17.30 - 18.30 uur: A, B en C diploma

o.l.v. W. Bakker tel.023-5625656

18.30 - 19.30 uur: overige diploma's

o.l.v. P. Hoenderdos tel.:0255-537400

In de Planeet 2 op zaterdag

11.15 - 12.00 uur A en B

o.l.v. T. V. Giezen tel 023-5370099

Synchroonzwemmen:

dinsdag: 17.30-19.30 uur Boerhaavebad

zaterdag: 

droogtraining:13.00-14.00 uur Clubhuis

zwemmen:     14.00-16.00 uur Boerhaavebad

Wedstrijdzwemmen:

maandag 17.00-18.00 uur Boerhaavebad

dinsdag 06.00-07.00 uur Boerhaavebad

17.30-18.30 uur Boerhaavebad

woensdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad

donderdag 06.00-07.00 uur Boerhaavebad

vrijdag 18.30-19.30 uur Boerhaavebad

zaterdag 07.45-08.45 uur Boerhaavebad

Waterpolo:

Pupillen  en Minipolo

dinsdag 18.30 - 19.15 uurBoerhaavebad

vrijdag 19.30 - 20.15 uurBoerhaavebad

Adspiranten (o 14)

dinsdag 19.00 - 20.00 uurBoerhaavebad

vrijdag 19.00 - 20.30 uurBoerhaavebad

Meisjes (o 16)

dinsdag 19.00 - 21.00 uurBoerhaavebad

vrijdag 19.30 - 20.30 uurBoerhaavebad

Herenselectie

maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad

dinsdag 19.45 - 21.00 uurBoerhaavebad

vrijdag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad

Heren 3, 4, 5 en 6

maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad

woensdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad

Dames

dinsdag 19.45 - 21.00 uurBoerhaavebad

vrijdag 21.30 - 23.00 uurBoerhaavebad

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):

vrijdag 20.30 - 21.30 uur Boerhaavebad

o.l.v. T.v. Giezen tel.023-537 00 99

en C. Zwaneveld tel.023-525 69 24
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